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Bror Eks. OM Harry K. Pedersen 85 år! 
 Vår kjære bror 

Harry fylte 85 år 

den 26. juli og feiret 

dagen i sitt hjem 

med noen brødre 

rundt seg. Bror OM 

Olaf Brekstad over-

rakte gave fra lo-

gen. Bildene viser 

en opplagt jubilant 

til tross for sitt nyli-

ge sykehusopphold 

da mange var al-

vorlig redd for bror Harrys helse. 

 Bindeleddets medarbeider Hans Krugerud har inter-

vjuet den tidligere danske sportsutøver Pedersen som 

begynte i loge Folden 21. november 1968. 

Nr. 3 - 4. årgang   3. oktober  2002 

 

Bindeleddet: Først - gratulerer med 85-

årsdagen! - Hvorfor ble du en Odd Fellow? 

Fikk et godt inntrykk av Odd Fellow gjen-

nom kolleger ved Moss Glasværk. Br. Einar 

Mathisen var en god ambassadør for Orde-

nen og loge Folden, og ble senere min fad-

der. Han fulgte meg nøye opp i logearbeidet, 

og var alltid tilstede ved alle gradtildelinger 

i både loge og leir og andre viktige hendel-

ser i mitt logeliv.  

- Hva har logearbeidet gitt deg? 

Logearbeidet og gradspillene har gitt meg 

meget. En får tid til ettertanke. Dessuten har 

jeg truffet mange gode Odd Fellows som 

også er blitt mine venner. Det har beriket 

mitt liv! 

- Du er  selv en organisator og laget gode 

stillingsinstrukser for logen. Hva er bak-

grunnen? 

En stor del av mitt liv har vært å organise-

re. Min lærdom er: Gode og sikre rutiner gir 

et godt resultat. Det gjelder for både det 

praktiske og rituelle arbeid. 

- Du har beholdt ditt danske talemål. Hvor-

for? 

I mitt arbeide måtte jeg lære meg både 

tysk, engelsk og italiensk. Norsk muntlig ble 

derfor nedprioritert, men norsk skriftlig 

behersker jeg fullt ut. Det er ikke som noen 

tror at Kong Haakon har vært et forbilde for 

meg! 

- Som dansk topp-syklist og bokser opplevde 

du mye. Hva med logearbeidet? 

Jeg har alltid ønsket å være en perfeksjo-

nist. Odd Fellow har gitt meg store utford-

ringer og det har gledet meg når vår loge har 

(Fortsetter på side 4) 
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Møteplan leir nr. 7 
23.10. Moss P  Arbm. - mørk dress 

27.11. Fr.st. DGL+ Galla 

03.12. Sarp. Julemøte sammen med leir nr. 

  23. Mørk dress 

22.01. Moss P   Arbm., regn. -mørk dr. 

Alle møter begynner kl. 19.00 

Ny bror 
 

Bror Jarle Vestlund inn-

viet i Troskapsgraden 

19.09.02. Næringsdri-

vende import - 40 år. 

Runde år 
27.10. Arne Flesjø 80 år 

12.11. Fred Halvorsen 85 år 

28.11. Per Fr. Olsen 60 år 

22.12. Alf Kåre Bø 50 år 

Logens møteplan 
03. okt. − + 

09. okt. − + Besøk til □ 34 Fredrik-

    sten, Halden. OBS onsdag 

17. okt. ≡ +  Galla 

31. okt. = + Besøk fra □ 40 Vern 

03. nov. 0  M□ OBS Søndag kl. 17.00 

07. nov. 0  Arbm.  

15. nov.  Sosialaften m. damer og venner 

  OBS Fredag 

21. nov. 0 + Galla 

05. des. − + 

19. des. 0  Arbm. Julemøte 

27. des. Juletrefest Jeløy kirke kl. 17.30 

16. jan. 0  Instr. Thomas Wildey 

Møteplan loge Pontus Wikner 
24. sept. ≡ + Vanlig logeantrekk 

22. okt. 0  Arbm. Ve.Ju. Vanlig l.antr. 

12. nov. 0 + Vanlig logeantrekk 

Dessuten er det arbeidsmøter 08.10., 

26.11. og 10.12. Alle møter begynner kl. 

19.00 i Lagerbergsgatan 31, Uddevalla.  

Interesserte kan ta kontakt med bror Ivar 

Christensen, formann i Komiteen for 

vennskapsloger, tlf. 69 25 46 22. 

Bror Sekretær har ordet 
 Denne gangen er 

det br. Sekretær som 

har fått oppgaven å 

bidra med noen ord i 

Bindeleddet. Jeg tror 

at noen få ord om 

logen og om Orde-

nens opphøyede mot-

to kan være aktuelt. 

Møtene våre er selve drivkraften i alt 

ordensarbeid. Inne i logesalen hvor høy-

tid og stillhet skal råde, henter vi inspira-

sjon og styrke til alt vårt daglige virke. 

Her foregår selvsagt møtene i de forskjel-

lige grader som gjenspeiler vårt motto, 

men tenker vi litt etter så kan jo også et-

termøtene innholde det samme motto. 

Et tenkt tilfelle : En bror som ønsker en 

samtale i fortrolighet med en annen, han 

gir sitt vennskap til en annen bror uten 

betingelser. Denne andre som lytter til 

hva som blir sagt eller betrodd en, gjør 

dette i respekt og kjærlighet til en annen 

bror. Hva som blir sagt skal kun bli mel-

lom de involverte brødre, og bli stående 

som en sannhet dem imellom. 

La oss brødre lytte til hva som blir sagt 

både inne i logesalen og ute på ettermø-

tet i sosialt samvær. Det er alltid noen 

som ønsker din oppmerksomhet, og som 

har et ønske om å få sagt noe,  kanskje 

ikke med hevet stemme, så lær å lytte et-

ter hva ditt medmenneske ønsker å si deg. 

Jeg ønsker alle en god møtehøst og et 

fremgangsrikt logeliv! 

Gunnar Gjølstad 
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Tanker og meninger Ny storrepresentant 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vår høyt respekterte bror Hans Krugerud ble 

19. ds. installert som logens Storrepresentant 

og avløste bror Erik Lauritsen som ble takket 

for innsatsen og tildelt Eks. Storrepr.nålen. 

Til Bindeleddet 

Bror Skattmester kommer i Bindeled-
dets forrige nummer med noen faktaopp-
lysninger om logens økonomiske situa-
sjon og hvilke fremtidsutsikter logen har 
med den kontingentpolitikken som i dag 
føres. 

For meg vil det være en selvfølge at 
alle betaler samme kontingent. Vi har 
nådd ”taket” på kontingenten på kr. 
1.000,- og det er på høy tid å se på forde-
lingen av byrdene. Dette er like viktig 
for brødre av vår loge i dag som for nye 
brødre som kommer inn at vår konting-
ent er så lav som mulig. 

Nåværende kontingent er en anakronis-
me sett i forhold til den fordelingen § 7 i 
vår særlov beskriver. Det er på tide at 
dette blir tatt opp i vår loge på bredest 
mulig måte slik at kontingenten blir lik 
for alle uansett alder. 

Med hilsen 

Helgjar Karlbom 

- - 0 - - 

Kjære brødre 

Sommeren er ”endelig” over og i skri-
vende stund har vi allerede malt vegger, 
gulv og tak i kjeller og arkiv, avholdt 2 
flotte møter hvorav det siste var innviel-
se av min bror Jarle Vestlund, en innvi-
else som for meg var fylt til randen med 
spenning og glede.  

Det er vel bortimot 7000 muligheter 
for at noe skal gå skeis, men nei da. Inn-
satsen fra de delaktige aktører var bare 
STRÅLENDE, og seremonimesteren….. 
hva kan vel gå galt når Kjell-Olav Mar-
tinsen er så dyktig og styrer det hele så 
trygt.  

Til alle dere som deltok for å gjøre 
kvelden minnerik for min bror og meg, 
takk, dere klarte det, med glans! En stor 
takk også til de som fra 18 Varna og 138 
Christian Frederik var på besøk. Uten 
dere ville det ha vært sørgelig få på ben-
kene. Jeg kunne takket i hytt og vær men 
runder av her med å takke især for at vi 
har en organist og solist som også 
”alltid” møter. Når dere er i sving, var-
mer det! 

I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

Roy Vestlund 

Borthengt, glemt - trang eller stor .. 

Blant de mange oppgaver som brødrene har 

er rekruttering av nye brødre.  

En av vanskelighetene man kan prøve å 

overvinne rundt det å rekruttere, er kostnaden 

for vårt gallaantrekk. Dette er som alle vet, en 

meget kostbar affære. Personlig var jeg av de 

heldige på dette området. Ved en tilfeldighet 

fikk jeg tak i en nesten ubrukt livkjole til en 

billig penge.  

Jeg ønsker å organisere tilfeldighetene. Jeg 

ser for meg at alle dere som har hengende en 

livkjole som kanskje er blitt for stor eller 

krympet i vask (det mest vanlige), ønsker seg 

av med denne. Eller dere kjenner til noen 

som har en livkjole gått ut av bruk.  

Vi trenger nye brødre og nye brødre 

trenger livkjoler. I forståelse med bror OM 

foreslår jeg derfor: Ring meg og fortell meg 

størrelsen, eller jeg kommer til deg for å 

finne ut av størrelsen. Målet er at jeg holder 

oversikt over tilgjengelige livkjoler, sortert 

etter størrelse og datoen for registreringen. 

Således kan vordende Faddere ringe meg 

for å få navn og adresse til ”den” eller ”den” 

størrelsen, og vips så er kanskje en vordende 

bror en stor glede rikere på en handel av en 

(Fortsetter på side 4) 



4 

hatt fremgang.  

- Hva mener du om logens sosiale arbeid? 

På det lokale plan mener jeg at vi var bedre 

før. Vi kjøpte TV’er til trengende, støttet rei-

ser for uføre m.m.   

- Hvorfor tror du Odd Fellow står så sterkt i 

Moss? 

Det har vært mange dyktige Odd Fellows i 

Moss som også har vært flinke til å rekruttere 

nye brødre. Vi har flotte og rimelige lokaler. 

Venneaftener er en god rekrutteringskilde. 

- Har du et godt minne fra din tid i loge Fol-

den?   

Jeg er svært takknemlig for den omtanke og 

støtte jeg har fått fra logebrødrene på mine 

eldre dager. Det har vært hyggelige hjemme-

besøk, oppfølging ved min sykdom og trans-

porttjeneste m.m. 

- Hva er ditt ønske for vår loge? 

Ønsker fortsatt ekspansjon for vår loge og at 

de sosiale relasjonene mellom brødrene må 

utvikles. 

-  -  -  -  - 

Under intervjuet dukket br. Ivar opp i for-

bindelse med idriftsetting av en PC (for øvrig 

gitt av en logebror!) og for dessuten å gi br. 

Harry en oppdatering i databehandling etter 20 

års opphold. Vitebegjærlighet og pågangsmot 

er fortsatt i behold! Lykke til! 

/HK  

(Fortsatt fra side 1) 

bindeleddets redaktør: 

Ivar Christensen 

Høienhaldgt. 5F, 1532 Moss 

tlf.: 69 25 46 22 

B [Adressat] 

Returadresse: 

Loge nr. 51 Folden 

Postboks 31 

1501 Moss 

Medarbeidere i redaksjonen: 

Hans Krugerud   – tlf. 69 26 69 90 

Gunnar Gjølstad – tlf. 69 28 70 33 

Gressklipping på dugnad til hjelp og støtte 
En av logens enker ba om hjelp til plenklip-

ping i sommer. Sammen med vekselvis brød-

rene Odd Helseth (form.) og Odd Paulsen fra 

Nemnd for hjelp og støtte har fem andre brød-

re delt på oppgaven som ble utført ca. hver 3. 

uke, i alt 7 ganger. Odd Paulsen på bildet til 

høyre rakk å tørke svetten før fotografen kom. 

kostbar vare han sårt trengte. Du blir kvitt noe som ikke kan kastes, 

som bare tar opp plass. Og du hjelper og gleder en annen samtidig 

som du kanskje tjener en lapp… eller tre. 

Jeg treffes på tlf. 69 26 15 01.  Du spør etter Roy. 

I Vennskap, Kjærlighet og Sannhet 

 Roy Vestlund 

(Fortsatt fra side 3) 


